MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 00028/2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Prof. Deley Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Senhor Presidente,

Os Vereadores que este subscrevem vem, respeitosamente requerer que,
após aprovação em Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações à
Senhora Maristela Alencar – Presidente da Liga de Combate ao Câncer e à Senhora
Raquel Ogawa, Coordenadora do Leilão Direito de Viver, em nome de todos os
envolvidos neste evento solidário, realizado em Paraíso do Tocantins, dia 12 de
maio de 2018, que arrecadou mais de meio milhão de reais, para o Hospital do Amor
que está sendo construído em Palmas.
Foram muitos os parceiros, todos dignos de reverência pela ação tão nobre,
e, como são tantos, vamos homenagear a todos, na pessoa da Coordenadora Geral
deste evento de elevado sentido humanitário, a senhora Maristela e a senhora
Raquel Ogawa, pelo desprendimento, pelo idealismo, pela dedicação, pela
competência organizacional, pelo espirito de solidariedade e o sentido fraternal com
que abraçaram esta jornada tão imperiosa eivada de extraordinário amor.
São atitudes nobres como esta, que bem demonstram que o mundo ainda
tem jeito, nem tudo está perdido, pois, ainda existe o amor mostrando a saída, e são
estas atitudes de amor que mostram de forma inconteste a grandeza de coração das
pessoas. O Leilão foi um sucesso, superou expectativas e demonstrou o nível de
solidariedade do povo de Paraíso e região e provou que, com esforço e união, se
pode ir bem longe.
Portanto, esta Câmara Municipal de Paraíso, rende homenagem a todos os
que participaram doando prendas, aos que arremataram, aos que trabalharam, aos
que apoiaram e aos que deram a sua parcela de contribuição, na pessoa destas
mulheres nobres, Maristela Alencar e Raquel Ogawa, através desta Moção de
Aplausos.

Gabinete do Vereador, 18 de maio de 2018.
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